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وفضل الصالة في مسجد النبي صلى هللا  –وطواف الوداع  -ونوم النبي في المحصب  -الكالم في )الرمل 
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 سم.
نبنناا محماد وىلاا  لا   ،والصاة  والساةم ىلاا مااتم النبنانن ،د هلل رب العاالمننالحم ،بسم هللا الرحمن الرحيم

  :وبعد ،وصحب  وسلم تسليمًا كثنراً 
ودماول  ،ضامن بااب صاال الحاج ،فاي بلاوغ المارام -رحما  هللا-إلمام الحافظ أحمد بن ىلي بان حرار فيقول ا

  :مكل
 لم نرما  فاي السابل الافا أفاا" فيا   -  وسلمصلا هللا ىلي-أن النبي  -رضي هللا ىنهما-وىن ابن ىباس 

 وصحح  الحاكم.رواه الممسل إال الترمفا 
لووم  -عليووه الصوالة والسووالم-أن النبووي  -رضووي هللا عناموا-وعوون ابون عبووا  " :-رحموه هللا تاووالى-يقوو  المللوو  

 بع وال ُسبع؟ضبطاا س   "يرمل في
 طالب: السبل.

 ؟إيشسبع 
 وشوا..األسبل طالب: السبل الفا أفا" فنها، ال

 أفاض فياا يصير.
 ........طالب:

 ؟فيه، السين وش علياا عندك
 طالب: فتح يا وشنخ.

وكول شويي يتركوب  ،الطواف هوو سوباة أشوواط ،على كل حا  هو سباة أشواط ،أن يكون أفاض فيااالسبع ال بد 
باض المصوادر التوي في  وهكذا جاي ضبطاا ،بعسُ  :وقد يقو  باضام ،وسبوع بدون همز ،من سباة فاو أسبوع

و :أموا إذا قلنوا ،حيل إليااأُ  علوى كول حوا  المانوى  ،فياوا :ال بود أن نقوو  ،بع يانوي سوبع أشوواط الوذا أفواض فياواس 
إنموا الرمول ، وطواف النفل كله ال رمول فيوه ،وطواف الوداع ،فاضةومثله طواف اإل ،وهذا الذا أفاض فيه ،واضح

لنسووبة للمفوورد إذا لووم يطوو  للقوودوم أو طووواف الحووج با ،يرموول فيووه ،طووواف الاموورة ،طووواف القوودوم ،فووي أو  طووواف
  .وما عداه فال ،المقصود أن أو  طواف يرمل فيه ،القارن 

أنوه ال يشوورع الرموول ففيووه دليول علووى  ،رواه الخمسوة إال الترمووذا وصوححه الحوواكم :وهوذا الحووديم كموا يقووو  الحوواف 
وروا  :يقو في الحديم السابق  ،واجبًا كان أو مسنوناً  ،مهقدو في الطواف إال في أو  طواف يلديه اإلنسان باد 

رخوو   :المقصووود يقووو  ،إال أن ابوون ماجووه قووا  ،للرعوواي أن يرموووا يومووًا ويوودعوا يوموواً رخوو   :بألفووام متاووددة مناووا



ثووم يرمووون يوووم  ،أو موون باوود ال وود ليووومين ،ثووم يرمووون ال وود ،للرعوواي اإلبوول فووي البيتوتووة عوون منووى يرمووون يوووم النحوور
ثوم  ،ثوم يرموون يووم النحور ،ثوم يرموون ال ود ليوومين ،يرموون ال ود :ا عنودناالوذ ،يرمون ال د أو مون باود ال ود ،نفرال

ألن الذا فوي األصول  ، د ليومينومن باد ال ،ثم يرمون ال د :وفي الشرح يقو  ،ثم يرمون يوم النفر ،يرمون ال د
  (.أو)وهنا ينحل اإلشكا  إذا كانت  ،أو باد ال د :يقو 

ثوم يرموون  ،رخ  لرعاي اإلبل بالبيتوتة يرموون يووم النحور -صلى هللا عليه وسلم-أن رسو  هللا  :ولف  أبي داود
  .رمون يوم النفروي ،ال د ومن باد ال د بيومين

ويرمون يوم  ،ومن باد ال د بيومين ،ثم يرمون ال د ،يرمون النحر :لف  أبي داود ،هذا اللف  على ..ولف  النسائي
وموون باوود ال وود بيووومين ويوووم النفوور، النحوور موون ال وود  كووم صووارت؟ يوووم النحوور وال وود ؟كووم يوووم هووذه صووارت ،النفوور

  .ثم يرمون يوم النفر ،أرباة ؟ثم من باد ال د بيومين كم هذه ،النحر ثم يرمون ال د ،ويومين ويوم النفر خمسة
 ،هذا ظاهر "يجماوناما في أحدهما ،ن بادهواليومين اللذيرخ  للرعاي في البيتوتة يرمون يوم النحر " :وللنسائي

أرخو  رسوو  هللا " :قوا  ..وفي لف  آخور مون طريوق مالوك إلوى آخوره ،إما تقديم أو تأخير في األو  أو في الثاني
يانوي سوواي كانوت  "ثوم يجماووا رموي يوومين ،لرعاي اإلبل في البيتوتة أن يرموا يووم النحور -صلى هللا عليه وسلم-

أرخو   :وهنوا يقوو  ،الثالوم عشورالوي هوو ثوم باود ذلوك يرموون يووم النفور  ،فوي الثواني عشورفي الحادا عشر أو 
حوواجتام إلووى  تالمقصووود أنووه لوحظوو ،ثووم يرمووون ال وود ،ثووم يوودعوا يومووًا وليلووة ،للرعوواي أن يتاوواقبوا فيرموووا يوووم النحوور

فلاوم أن يجماووا الرموي  ،تموا دام رخو  لاوم بتورك المبيو ،وأنه ال يلزم أن يترددوا إلى منى في كل يووم ،الرخصة
 تقديمًا أو تأخيرًا.

ثام  ،صلا الظهار والعصار والمبارب والعوشاا  -صلا هللا ىلي  وسلم-أن النبي   :-رضي هللا ىن -وىن أنس 
  .رواه البمارا   ثم ركب إلا البنت فطاف ب  ،رقد رقد  بالمحصب

-إنما نزلا  رساول هللا   :وتقول -بطحأا النزول باأل-أنها لم تكن تاع  فلك  -رضي هللا ىنها-وىن ىائوشل 
 رواه مسلم.  منزاًل أسمح لمرور ألن  كان  -صلا هللا ىلي  وسلم

أو  ،أو النووزو  بووه ،بمكووان ماووينموون الوقوووف  -عليووه الصووالة والسووالم-ناووم مثوول هووذه األمووور التووي يفالاووا النبووي 
 ؛بد بقصد هذا الموضع أو أنه حصل اتفاقاً تا -عليه الصالة والسالم-المبيت به تختل  وتتباين األنظار في أنه 

يقصد المواضوع التوي نزلاوا  -رضي هللا تاالى عناما-وابن عمر  ،ولكل وجه ،أو ألنه أرفق به ،ألنه على طريقه
ى ذكوور عنووه أنووه يكفكوو  دابتووه لتقووع أخفافاووا علووى مووواط  حتوو ،ويبووالف فووي ذلووك ،-عليووه الصووالة والسووالم-النبووي 

 ،والصووالة فيووه ،النووزو  بالمحصووب ،مووا وافقووه أحوود علووى هووذالكوون  ؛-الصووالة والسووالمعليووه -خفوواف دابووة النبووي أ
ثوم ركوب  ،ثم رقد رقودة فوي المحصوب ،صلى الظار والاصر والم رب والاشاي ،الظار والاصر والم رب والاشاي

 ،بطوحوهوو األأن المحصوب  :ال سويما إذا قلنوا ،منام من يرى أنه مقصود ؟هل هذا مقصود ،إلى البيت فطاف به
عليه -فيمكم فيه النبي  ،وكتبوا فيه الصحيفة الجائرة ،وهو المحل الذا تقاسمت به قريش على قطياة بني هاشم

ذا كووان هووذا األموور ملحوظووًا فمووا يفالووه النبووي  ،هكووذا قووا  باضووام ،إغاظووة لاووم -الصووالة والسووالم عليووه الصووالة -وا 
رضوي هللا -عائشوة لكن ماذا فاموت عائشوة؟  ؛المدة سنة فيكون المكم فيه هذه ،أمتهباذا القصد تفاله  -والسالم

ألنوه  -صولى هللا عليوه وسولم-رسوو  هللا إنموا نوز   :وتقو  ،وهو النزو  باألبطح ،لم تكن تفال ذلك -تاالى عناا



هووو بحاجووة إلووى هووذه  :قوود تقووو  ؟أربووع صوولواتفياووا صوولى و اووا ، طيووب الموودة التووي مكثكووان منووزاًل أسوومح لخروجووه
عنواي هوو محتواج إلوى الراحوة بواألبطح مون أجول  ،هو محتاج إلوى الراحوة باود السوفر ،ومه بذا طوى مثل ن ،الراحة
لكون مواذا عون  ؛بسونيته :يرتواح قبول أن ينتقول إذا كانوت الحاجوة هوي الوداعي لوذلك فوال يقوا  ،ومناسك الحوج ،الحج

ألنوه كوان  -ى هللا عليوه وسولمصول-رسوو  هللا إنموا نزلوه  :-رضي هللا تاالى عناوا-تقو  عائشة  ؟النزو  باألبطح
والطريوووق إلوووى المدينوووة غيووور  ،يريووود الرجووووع إلوووى المدينوووة -عليوووه الصوووالة والسوووالم-الرسوووو  ، منوووزاًل أسووومح لخروجوووه

ومكم  -عليه الصالة والسالم-اذهبوا مع الطريق الذا ذهب ماه النبي  :نجدفال نقو  ألهل  ،الطريق إلى نجد
عليووه الصووالة -كونووه  ،وال يتابوود بمثوول هووذا ،توورى أنووه ال يلووزم هووذاعائشووة  ؟مثووم باوود ذلووك انتقلوووا إلووى طووريقك ،فيووه

اذهبووا ودوروا علووى  :هوول يقوا  ألهول نجود ،الوداخل مون المدينوةذو طووى علووى طريوق  ،يبيوت بوذا طووى  -والسوالم
 وتقوودم ،محوول خووالف بووين أهوول الالووموخروجووه مووع السووفلى  ،مكووة حتووى تنزلوووا بووذا طوووى؟ دخولووه مووع الثنيووة الاليووا

لكون الطلووع إلياوا لوو أراد  ؛والنوزو  موع الثنيوة الاليوا سوال ،يورد هكوذاال شك أن النزو  طريوق المدينوة  ،الكالم فيه
 ؛باوض هوذه األشويايقود يقصود اإلنسوان تطبيوق  ،ن السفلى ألناا أسمح له وأسوالفيخرج م ،أن يرجع مااا صاب

فونن كوان النوزو   ،فاوذا يتبوع حكوم المسوألة ،لشوارعالمورور يمناوه مون النوزو  موع هوذا ا ،لكن قد يحوا  دونوه ودونوه
فنذا قصده اإلنسان ومنع منوه ثبوت  -عليه الصالة والسالم-مقصود في هذه األماكن وقلنا بشرعيته اقتداي بالنبي 

ذا كان السبب في بقائأجره هوذه المودة فوي هوذا المكوان هوو إغاظوة المشوركين  -عليه الصوالة والسوالم-ه ومكثه ، وا 
ن لووم يكوون علووى سووبيل الوجوووب ،ذ مقصووود لةمووة وتمكووم فيووهيكووون حينئوو وظووروف الحووج فووي السوونوات األخيوورة  ،وا 
 ؛فوي هوذا البواب -عليوه الصوالة والسوالم-تطبيق جميع ما بل وه عون النبوي ياني قد يقصد اإلنسان  ،اختلفت كثيراً 

كثيور مون النوا  إلوى أن يانوي ظوروف السوير موع كثورة النوا  قود تضوطر  ،منع مون ذلوكيُ  ،لكن ال يقدر على ذلك
عوون المبيووت بمنووى إلووى أن  ،يمسووكه عوون دخووو  مزدلفووة إلووى أن ينتاووي الوقووتالزحووام  ،قوود ،يفوورط بووباض الواجبووات

اللام إال األركان التي ال بد من  ،وال يااب عليه هأجر نع منه ثبت له فمن قصد الشيي ومُ  ،احتما  ،يطلع الصبح
هذا حكمه حكوم مون أراد مزدلفوة أو أراد  :لسير إلى أن طلع الصبح نقو أراد أن يدخل عرفة فمسكه ا ،اإلتيان باا

 ،أو قصود منوى والمبيوت باوا واجوب ،أما من قصد مزدلفة والمبيت باا واجب ،ألنه ركنهذا؛ فاته الحج  ،ال ؟منى
اسوتطاع  فونذا اتقوى هللا موا ،ال يفورط ،لكون ال يفورط ؛اتقى هللا موا اسوتطاع ،ال يلزمه شيي ،ثم صده عن ذلك صاد

 ال يالم.
أماار الناااس أن يكااون  ماار ىهاادإم بالبناات إال أناا  مااا  ىاان   :قااال -رضااي هللا ىنهمااا-وىاان اباان ىباااس 

 متاق ىلي .  الحائ"
مور النوا  أن يكوون آخور عاودهم أُ " :قوا  -رضي هللا عناموا-وعن ابن عبا   :-رحمه هللا تاالى-يقو  الملل  

 ،وأنوه واجوب ،وهذا الحديم دليل على طواف الوداع ين،في الصحيحوالحديم  "بالبيت إال أنه خف  عن الحائض
واألمور أمور النوا  أن يكوون آخور عاودهم  ،وجوبه يلخذ مون التخفيو  عون الحوائض ،بركنوأنه لي   ،وأنه واجب

ولوو  ،فوال يحتواج إلوى تخفيو  ،هو خفي  مون األصول ،ألن المستحب ما يحتاج إلى تخفي  ؛بالبيت مع التخفي 
-ويذكر عن مالك  ،جماور الالماي :ويقو  به ،المقصود أنه واجب ،ف  فيهوال خُ  ،ما احتمل التخفي كان ركنًا 

 ؛أحيانوًا المأخوذ يكوون الودليل واحود ،ف  عن الحائضلما خُ ألنه لو كان واجبًا  ؛أنه لي  بواجب -رحمه هللا تاالى



يانوي نظيور موا جواي  ،الوجوب مون التخفيو الجماور أخذوا  ،في طريقة االستدال  تتباين .....ومسالكلكن مآخذ 
 :مونام مون يقوو  ،ىلابوا  والرعواة بمنوونظيور موا جواي للتورخي  ل ،مزدلفةنصراف للضافة من في الترخي  باال

ألنوه  ؛ألن هلالي احتواجوا إلوى الرخصوة ؛أنه واجب :واألكثر يقو  ،ألنه رخ  لالالي ؛المبيت بمزدلفة ومنى سنة
ولوي   ،فلوي  بوركن ،طواف الوداع واجب ألنه رخ  فيوه ،ومثله ما عندنا ،رخصةالى لو كان سنة ما احتاجوا إل

  .وهذا هو القو  المحقق ،بسنة ألن السنة ال تحتاج إلى تخفي 
 -جول وعوال-ألنوه هوو المبلوف عون هللا  ؛وهو المخف  ،-عليه الصالة والسالم-واآلمر هنا هو النبي  "مر النا أُ "

-أموا جميوع الامور التوي حصولت منووه  ،فوي حجوة الووداع ؟ومتوى كوان األمور ،المخفو وهوو  ،فاوو اآلمور ،األحكوام
خووا   ،ولووذا يوورى أكثوور أهوول الالووم علووى أن الوووداع خووا  بووالحج ،بووالوداعلووي  فياووا أموور  -عليووه الصووالة والسووالم

  آخوور ولووي ،لاموورة مووا أموورت بوووداعد  لاووم بووأن عائشووة لمووا طافووت وسووات لوقوود يسووت ،فووالامرة ال وداع لاووا ،بووالحج
قو  األكثور ال وداع المقصود أن الامرة في  ،والمساى لي  من البيت ،إنما آخر عادها بالمساى، عادها بالبيت

الحجوواج  ،جوون  النووا  "أموور النووا ، "وموونام موون يوورى أن هووذا األمور شووامل لكوول موون أراد االنصووراف موون مكوة ،لوه
 هطيووب آخوور عاوود ،أن يكووون آخوور عاووده بالبيووتكوول موون أراد أن يخوورج موون مكووة يلزمووه  م،والامووار والووزوار وغيووره

أمور علوى النوا  أن يكوون " :عنود البياقوي وغيورهياني لو صلى ومشوى يكفوي؟ ال جواي فوي روايوة  ؟بالبيت الصالة
 ،علوى قوو  األكثوروهوو للحوج  ،طواف الوداع ،المقصود أن الطواف واجب ،الطواف "آخر عادهم بالبيت الطواف

 -عليوووه الصوووالة والسوووالم-لكووون يستشووو  مووون عموووره  ؛اف وداع لامووووم الحوووديمويووورى باضوووام أن الامووورة لاوووا طوووو 
إضافة إلى أن عائشة لما طافت وسات موا  ،المتكررة التي لم يأمر فياا بمثل هذا أن الامرة لي  لاا طواف وداع

  .أمرت بوداع
نسوان أهلوه إذا أراد أن ياني كموا يوودع اإل ،األصل في الوداع أن يكون عند السفر ،إذا طاف للوداع ثم مكم باده

 ؟إنوه يوودعام مورة ثانيوة مون ال ودفاول يوودع أهلوه ويبيوت عنودهم أو يحتواج  ،يسافرإذا أراد أن  ،يسافر يودع البيت
ال بود أن  ،لوم يكون آخور عاوده بالبيوت هألنو ؛يكفوي هوذا الووداعال قولوون: فونذا طواف للووداع ثوم بوات بمكوة ي ،يحتاج
 ،موون طوواف يجووي ،موعوود السوويارةالتوورى  :الرفقووة وقووالواوا نزلوو ،كثووًا غيوور مقصووودأمووا إذا مكووم باوود الطووواف م ،يايووده

 ،زحوام شوديد ،وهكوذا ،جواي الثواني ومكثووا سواعة وموا جواي الثالوم ،زحوام ،جاي األو  ومكم ساعة وما جاي الثاني
خفيفوة مون  ومثول هوذا لوو اشوترى أشوياي ،هو ينتظر الرفقة ،هذا المكم غير مقصود ،ال ؟أعد طوافك :نقو  لةو 

إذا  :الحنفيوة يقولوون  ،موا كوان آخور عاوده بالبيوت ،وما أشبه ذلك ،تجارة وبضاعةلكن لو اشترى  ؛متطلبات السفر
أكثور مون  ،خوال  عليوه طوواف وطواف ،هوذا طوواف الووداع ولوو مكوم شوار أو شوارين ،طاف بنية الووداع انتاوى

 ،هووذا لووي  بوووداع ،لكنووه فووي الحقيقووة لووي  بوووداع ؛وال يوجووب عليووه ثوواني ه،لوووداع وطافوو، عليووه طووواف لمووا فيووههووذا 
عنوود الخووروج موون مكووة باوود أداي النسووك طووواف الوووداع يحصوول بسووباة أشووواط علووى سووبيل االسووتقال  بنيووة الوووداع 

فلوو أخور طوواف اإلفاضوة يكفوي  ،لإلنسوان بالبيوتآخور عاود المقصوود أن يكوون  ،ويحصل أيضًا بأا طواف كوان
 ؟طواف اإلفاضة باده سايلكن لو كان  ؛ده بالبيتيكفي ألن آخر عا ؟ال ما يكفيا  و 

 طالب: يكاي لاع  ىائوشل.
 .عائشة عمرة



 طالب:.......
 األكثر أن الامرة ما لاا طواف. ،الامرة انتاينا مناا

 طالب: يعني بعد أن يسعا يعود ويطوف؟
من يرى أن المدة  الالملكن من أهل  ؛آخر عاده بالمساى ،ألنه إذا ساى ما كان آخر عاده بالبيت ؛هذا األصل

ال سويما عنود الحاجوة إلوى مثول هوذا فوي  ،مثل هوذافيتسامح في  ،مدة الساي ال تزيد عن مدة انتظار الرفقة ،يسيرة
ال شوك أن فوي  ،ثم يولمرون بطوواف الووداع ،ثم يساون  ،ألنه لو كل  النا  باد أن يطوفوا لإلفاضة ؛شدة الزحام

موون أهووول الالووم مووون  ،ويشووق عليوووه مشووقة شوووديدة أن يايوود الطوووواف ،شوووديدفمووون رأى أن الزحووام  ،هووذا مشوووقة شووديدة
وبكوول  ،اآلن طووواف الفوورض يوولدى بكوول مشووقة ،ألنووه مووا جاوول علينووا فووي الوودين موون حوورج ؛ولووه وجووه ،يوورخ  لووه
لوو كموا  ،المقصوود أن مونام مون يخفو  ولوو كوان باوده سواي ،فنذا أمر بنعادته ال شك أنه يتضورر باوذا ،صاوبة

 .-تاالى إن شاي هللا-يتسامح في مثل هذا ى، نام، صلو طاف للوداع ثم أقيمت الصالة  ،كان باده صالة
 ..طالب:.....
الساي على يكتفي به أفضل من تقديم سلوك الرخصة هذه وكونه ياني  ..لكن الترتيب أفضل من ؛يجوز له ذلك

 الطواف.
صاة  فاي مساردا إافا )) :-ىليا  وسالمصلا هللا -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا ىنهما-وىن ابن الزبنر 

أفضا  مان صاة  فاي مساردا وصة  في المسارد الحارام  ،أفض  من أل  صة  فيما سواه إال المسرد الحرام
 رواه أحمد وصحح  ابن حبان. إفا بمائل صة ((

قوا   :قوا  ،امابون الزبيور بون الاوو  ،إلطوال هوو عبود هللا عنود ا ،وعن ابون الزبيور :-رحمه هللا تاالى-يقو  الملل  
 ،نام ؟وفي سيا  الشرط ؟لكناا في سيا  النفي ؛نكرة ((صالة في مسجدا)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسو  هللا 

النكورة فووي مون صويف الامووم  ،عنود أهوول الالومالنكورة فووي سويا  االمتنوان تقتضوي الامووم  ،ناوم ؟فوي سويا  االمتنوان
 ،إلوى مثول هوذا فوي تفصويل المسوألةونحتواج  ،قتضوي الاموومت ،فوي سويا  االمتنوان ،في سيا  النفوي ،سيا  الشرط

المسووجد القووائم فووي واإلشووارة تقتضووي  ،-عليووه الصووالة والسووالم-باإلشووارة فووي مسووجده  ((صووالة فووي مسووجدا هووذا))
أن الزيوادات  :ولوذا قوا  باوض الالمواي ،وموا كوان خوارج أسوواره ال يودخل فوي اإلشوارة ،وقته الذا يمكن اإلشارة إليه

ألنوه أشووار  ة؛موا تودخل فوي المضواعف ة،المضواعفوالتوسوياات ال تودخل فوي  -عليوه الصوالة والسوالم- فوي مسوجده
المسوجد -ياني فيه توساة أمام المسجد  ،ال التي أمام المسجد ،فالتوساات كلاا ((مسجدا هذاصالة في )) يه:إل

وفيوه أيضوًا توسواة  ،لشوماليةوأيضوًا فيوه توسواة مون الجاوة ا ،ال تودخليمكون،  خمسوة صوفوفكوم؟ مقودار  -النبوا 
 ،شأناا كشأن سائر المدينة ة،المقصود أن هذه على مقتضى اإلشارة ال تدخل في المضاعف ،من الجاات األخرى 

 ،إذا أقيموت الصوالة فاول نصولي فوي مسوجده الوذا أشوير إليوه ة،لي  فياوا مضواعف ،والمدينة وغيرها في هذا سواي
إذا وهول نصوولي فوي يسووار الصو  ونتوورك يموين الصوو   ؟والرابوع والخووام أو نتقودم للصوو  األو  والثواني والثالووم 

هوذا  :مون رأوه قوا أن المسوجد ماموا بلوف فوي توسواته  :أو نقوو  ؟-عليه الصالة والسوالم-كان خارج مسجد النبي 
فاوو مسوجده  ،ولوو بلوف موا بلوف ،التوسواات لكناا ضوايفة تود  علوى شومو  الخبور ؛جايت أحاديم ،المسجد النبوا 



فأياوا أفضول أن يصولي اإلنسوان فوي مسوجده الوذا  ،لكناوا ضوايفة ؛كما جاي في باض الروايات ،بلف صناايولو 
 أو يتقدم إلى الص  األو ؟  ،أشار إليه

 طالب:........
 ؟ولو كانت صالته واحد من أل 

 فض  الصاوف األولا أفض  يا وشنخ. طالب:
 ؟أفضل
 ألن النبي وشدد ألتنت  ولو حبوًا. طالب:
تصلي و  ،إال سباة وعشرين درجة لو تقاد ببيتك وتصلي ببيتك ما فاتكأنت  ،ناا أل  صالة ما هي بسالةإيه لك
 يفوتك تسامائة وتسع وتساين صالة. الص  األو في 
  وقفت؟وراك  ؟وش تقو  ،هاه

 ما بنن الاض . -صلا هللا ىلي  وسلم-أن الرسول  :أقوللكن  ،تاقو طالب: أنا ما 
 ،فوي مسوجده ال غيور ةفالمضواعف ،والفضول فوي مسوجده فقو  ،إن كانوت اإلشوارة مقصوودة : شوف يا أخي أنوا أقوو 

صوالة فوي مسوجدا )) :ألنوه أشوار ؛أو  الص  في التوساةفيكون الصالة في آخر ص  في مسجده أفضل من 
عليوه -وتكون الصالة في يسار الص  أفضل من الصوالة فوي يموين الصو  الوذا هوو خوارج مسوجد النبوي  ((هذا
إلووى حوودوده موون الجاووة  ،-عليووه الصووالة والسووالم-ألن يسووار الصوو  كلووه داخوول فووي مسووجده  ؛-الة والسووالمالصوو

 الخلفية.
 ....طالب:...

  ؟ما يسعوين 
 طالب:.......

وعلوى هوذا  ،كالمسواجد األخورى  ،لكن يبقى أل  ما له ألو  ؛ولام فضلاا ،ما يسع صالة الجماعة صحيحة ،سال
أن فيحوور  اإلنسووان  ،لووي  فياووا مضوواعفة، مووا فياووا مضوواعفة ؟ال مووا فياوواا  ضوواعفة و فبقيووة مسوواجد المدينووة فياووا م

يانوي موا أثيور حوو   ،مناسوبة الصوالة فوي مسوجده ،فوي مناسوبة ،-عليوه الصوالة والسوالم-يصلي في مسجد النبي 
الروضوة لكون يبقوى مسوألة  ؛حثوت موراراً والمسوألة هوذه سوبق أن بُ  ،وتشبم به باض المبتدعوة ،القبر من كالم كثير

أكثر من يمين الص  ألناا ياني هل يحر  على هذه البقاة  ((ما بين بيتي ومنبرا روضة من رياض الجنة))
مووا بووين بيتووي )) ؟حوومال مووا بُ ا  إحنووا بحثنووا هووذا سووابقًا و  ،هووذا مجوورد خبوور؟ ناووم :أو نقووو  ،روضووة موون ريوواض الجنووة

الحكووم ال بوود أن يكووون لووه أثوور فووي  :نقووو أو  ،أن هووذا مجوورد خبوور :هوول نقووو  ((ومنبوورا روضووة موون ريوواض الجنووة
ال لكان  فال االن موا  فوي  ،النيل والفرات من أناار الجنة :قد يقو  قائل ؟يكون ل وعارا عن الفائدة الشرعي وا 

لكن موا النتيجوة المترتبوة  ؛يد  على فضل هذهأو هو مجرد خبر  ،هذين النارين أفضل من االن ما  في غيرهما
لاوا مزيوة  ؟أو لاوا مزيوة ،هوي ك يرهوايانوي أن  ذه البقاوة روضوة مون ريواض الجنوة هوله كون  ؟هذا التفضيلعلى 

 ،ومزيود فضول فوي لزوماوا كحلوق الوذكر ،إال أن لاوا مزيوةتكوون ريواض  الجنوة وكوناا من ريواض الجنوة  ،بال شك
يوا رسوو  وموا  :قيول ((إذا موررتم بريواض الجنوة فوارتاوا)) ،وهذه لاا حكماا ،حلق الذكر ؟نام رياض الجنة ما هي



مثل  ،ألن تفسير الاام بفرد من أفراده ال ياني قصره على هذا الفرد ؛ال ؟فق  ((حلق الذكر)) :قا  ؟رياض الجنة
قود و  ،ألناوا روضوة مون ريواض الجنوة ؛المقصوود أن هوذه البقاوة لاوا مزيوة ،وغيرها من األمثلة ،تفسير القوة بالرمي

  .أمرنا بأن نرتع في رياض الجنة
أفضول مون ألو  صوالة فيموا سووواه  ،عرفنوا أن التفضويل ال يشومل بقيوة مسواجد المدينوة ((فوي مسوجدا هوذاصوالة ))

 ،بمائوة صوالةفوي مسوجدا هوذا صالة فوي المسوجد الحورام أفضول مون صوالة  ،من مساجد الدنيا إال المسجد الحرام
بكوم؟ بمائوة  -ة والسوالمعليوه الصوال-إذًا صالة فوي المسوجد الحورام أفضول مون سوائر المسواجد سووى مسوجد النبوي 

األمور  ،ألنوه موا أشوير إليوه ؛هذه كلاا داخلوةياني التوساات ما التوساات  ،وال يرد فيه الكالم السابق ،أل  صالة
األدلوة و  ،األدلوة علوى هوذا هوو قوو  الجماوور علوى كول حوا  ،وكلاوا محول للتضواي  ،أن مكة كلاوا مسوجد :الثاني

 ها؟  -جل وعال- هللا من أصحاا وأوضحاا قو  ،عليه كثيرة
  .......طالب:

ْمَراُج َأْإِل ِ فيه كالم،  سرا به من بيت أم هانيال، ال، كونه أ المشركون أخرجوا النبي  [( سورة البقرة712)] {ِمْن ُ  }َواِ 
ال من مكة؟ من مكة هنواك أدلوة يسوتد  المقصود أن  ،فد  على أن المسجد يراد به مكة ،وأصحابه من المسجد وا 

 ،ألن مكووة حكماووا واحوود ؛فووي األمصووار خشووية الوقوووع فووي اإلثووموأناووم تفرقوووا  ،أيضووًا فاووم الصووحابة ،ورباووا الجماوو
عليوووه الصوووالة -أيضوووًا يوووذكر عنوووه  ،وفوووي تاظووويم اإلثوووم واحووود ،وحكماوووا فوووي التضووواي  واحووود ،وكلاوووا حووورم ومحووورم

هوذا  ،جودًا مون الحورمألن محول الحصور قريوب  ؛أنه لموا أحصور فوي الحديبيوة أنوه كوان يصولي فوي الحورم -والسالم
اَن اْلَمْساِرِد  ،وغيور ذلوك مون األدلوة التوي يسوتد  باوا الجماوور ،جاي من طر   }ُساْبَحاَن الذاِفا َأْساَرِ ِبَعْباِدِه َلاْيًة مِا

علوى كول حوا   ،ويسوتدلون بوه لكون فيوه ضوا  ،أسرا به من بيت أم هوانيإنه  :يقولون  [( سورة اإلسراي1)] اْلَحَراِم{
فووي بيووت  ،جوواي فووي خبوور أن الصووالة فووي مسووجد القوود  ،كلاووا مضوواعفة ،أن مكووة كلاووا حوورمهووو قووو  الجماووور 

موا داموت الصوالة فوي المسوجد الحورام  :قود يقوو  قائول ،إسناده حسون :قا  ابن عبد البر ،المقد  بخمسمائة صالة
من باودهم جلاوم  وأهل الالم أيضاً  ،ومع ذلك تفرقوا في األمصار ،والصحابة سماوا هذا الكالم ،بمائة أل  صالة
يانووي كيوو  يفوورط الصووحابة باووذا الفضوول الاظوويم  ،فووي مصوور والشووام والاوورا  والمشوور  والم وورب ،فووي األمصووار

يتركوووون هوووذا الفضووول و خيوووار األموووة فوووي الاووورا  وفوووي مصوور وفوووي الشوووام  كيووو  يفووورط أهووول الالوووم ياوويش ؟ويتفرقووون 
 ؟الاظيم
 الدىو .من أر  طالب: 
وفيوه تاظوويم  ،أجول هووذه المضواعفةكلاووا أفضول مون مجورد المكووم مون  ،وتبليووف الودين والجاواد ،وبوم الالوم ،الودعوة
 ؛ل جلكون ال شوك أن الوذا بوي ؛م موع ال ورمال ون ،فاوي ليسوت ك يرهوا ،وفيوه ترتيوب اإلثوم علوى مجورد اإلرادة ،اإلثم

مسووألة  ؟فووي مكووة أو ،أو فووي الريوواض ،لكوون اآلن فووي ظروفنووا التووي نايشوواا شووخ  متووردد هوول يسووكن فووي الشوورقية
إن كوووان موظووو  راح  ،إن كوووان مووودر  راح مووودر  ،عملوووه فوووي بلوووده مثووول عملوووه فوووي مكوووة ي،علوووى حووود سووووا ،توووردد

 ما األفضل له؟ ،موظ 
 طالب:........



يانووي حتووى فووي عصوور السوول  وجوود موون  ،عووادات متنووافرةو  ،توورى البلوود الووذا يخووتل  فيووه النووا  موون أقطووار متباينووة
فباض النا   ؟فكي  باصرنا هذا ،يفتن النا  في ذلك الوقتجد من النساي من وو  ،يتارض للنساي في المطاف

األقوواليم وعنوود باوض  ،وأعوراف متباعودة ،ألن النوا  يجتماوون موون بلودان متباينووة ؛يتورك هوذه األموواكن خشوية الفتنووة
ال  ،فووي بلوودا أسوولم لوويال  :فتجووده يقووو  ،فياووا تسوواهل أكثوور موون غيووره ثيوور موون ك ؟بحاصوولمووو هووذا حاصوول اآلن وا 
 النا  ما يصد  أنه ينتاي 
تثيوورهم مثوول هووذه  التووي ألفاووا أصووحاباا فووي بالدهووم الوجووود مثوول هووذه المنوواظر ل :أقووو  ،موون الاموورة لياووود إلووى بلووده

مون هوذه الوبالد ألنوه موا ألو  هوذا تجود موثاًل الشوامي أو المصورا يفتوتن بوالمرأة  هم،لكن من بلد آخر تثير  ؛المناظر
وفوي  ،ألن عندهم شيي مون التسوامح أكثور مموا عنودنا ؛ون بالبالد األخرى ل هذه البالد يفتتنومثاًل من أه ،المنظر
هنواك أموور أخورى  ،المقصود أنام قد تترك هذه المضاعفات إذا خشي اإلنسان على دينه ،على حد نظرنا ،بالدنا

 ،سأصوولي فووي مسووجدا أنووا :يقووو  ،موون خيووار النووا  ،فووي ليووالي الاشوور التووي ترجووى فياووا ليلووة القوودر باووض النووا 
هوذا  ،وال أدرك مون صوالتي شويي ،أفضل مما أتارض لزحام الماليوين ،وأعقل صالتي ،قلبيويجتمع  ،وعند بيتي

ألن اآلن التجووار  ؛فووي فضوولااأولووى موون المحوواف  علووى مووا يزيوود  ،علووى أصوول الصووالة ةالمحافظوو ،أيضووًا لووه وجووه
علوووى أصووول  ةفالمحافظووو ،رأ  الموووا  هوووو األصووولعنووودهم  ؟أو المكاسوووب أكثووور ،يحوووافظون علوووى رأ  الموووا  أكثووور

 المحافظة على ما يحت  باا من زيادة الفضل.الصالة أولى من 
الفريضوة ال إشوكا   ،فالصوالة بمائوة ألو  صوالة ،هوذا أسولوب امتنوان فوتام الصولوات :قلنوا ((صالة في مسوجدا))
فاول صوالة الرجول  ،المدينوة، يانوي قيول با فوي المسوجد النبوو  :النافلوة وهوذا الكوالم قيول ،ولم يخال  فياوا أحود ،فياا

ال يصووولياا فوووي مسوووجده  ليحصووول علوووى ألووو   -عليوووه الصوووالة والسوووالم-السووواكن المدينوووة النافلوووة فوووي بيتوووه أفضووول وا 
  ؟صالة

 طالب: في بنت  أفض .
 فصوالته النافلوة فوي بيتوه أفضول ((فوي بيتوه أفضول إال المكتوبوةصوالة الرجول ))المدينوة ؛ ألن الحديم قيل في نام

ال ما تحصل   ؟الصالة في البيت ؟من صالته في المسجد تحصل المضاعفة وا 
 طالب: ما تحص . 

مكوة موا فياوا  ،الحوديم هوذا خوا  بوالفرائض وال يتنواو  النوافول :يقوو هذا موا جاول باوض أهول الالوم  ،ما تحصل
  .الصالة في البيت ما فياا إشكا  أناا أفضل ،وفياا مضاعفة ،إشكا  باعتبار أناا حرم

ال ال ،غير الصالة من أنواع الطاعات  ؟الجماة في مكة ؟بأفضل؟ الصدقة في مكةما هو صيام في مكة أفضل وا 
ال  أو مجورد فضول المكوان المسوتفيض ولوو لوم يقودر بمائوة باوذا المقودار  ؟بأفضولما هوو رمضان في مكة أفضل وا 

  ؟أو هذا خا  بالصالة ،ليلة القدر بمائة أل  ليلة قدر ،أل ؟ ياني رمضان بمائة أل  رمضان
 .......طالب:

لكوون  ؛بحسووبه -عليووه الصووالة والسووالم-ومسووجده  ،الكووالم علووى المسووجد الحوورام ،دعنووا موون المسووجد والخووالف فيووه
رمضوووان فوووي مكوووة أفضووول مووون  :فاووول نقوووو  ،الصوووالة فوووي المسوووجد الحووورام أفضووول مووون مائوووة ألووو  مسوووجد بالووودمام

 نام. ؟رمضان....



 طالب:........
لكون هول نستشو  مون  ؛يورون أن الابوادات كلاوا باوذه المثابوةلكون جموع مون أهول الالوم  ؛ي الصوالةالحديم ن  ف

وأن الابوادات التوي يمكون أن  ،لاوا هوذا التفضويلال تلدى إال بالمسجد وأن الابادة التي  ،الحديم ارتباطه بالمسجد
قوول مثوول هووذا فووي صووالة الصووالة بينمووا  ،توولدى خووارج المسووجد كالصوويام والصوودقة وغيرهووا ال ارتبوواط لاووا بالمسووجد

أنوه يتنواو  جميوع  :باوض أهول الالومويقوو   ،علوى كول حوا  الحوديم نو  فوي الصوالة ،يمكن أن تحصول ،الجنازة
 لكن يحتاج هذا إلى دليل. ؛الابادات
 سم. 

 طالب: بالنسبل للمرأ  يا وشنخ إ  تدم  في إفا األمر؟
 بيتاا خير لاا.إيش فياا؟ في البيوت أفضل، و  

  :: باب الاوات واإلحصار-رحم  هللا-مصن  قال ال
ورااامل  ،فحلااق -صاالا هللا ىلياا  وساالم-رسااول هللا قااد أحصاار   :قااال -رضااي هللا ىنهمااا-ىاان اباان ىباااس و 

 .[رواه البخارا ]  حتا اىتمر ىامًا قابةً  ،ونحر إدي  ،نسا ه
ن يطلع الفجر من يوم النحر قبل الفوات فوات الحج بأ :باب الفوات واإلحصار :-رحمه هللا تاالى-يقو  الملل  

فنذا أحرم بالحج قبيول  ،فمن طلع عليه الفجر قبل أن يق  بارفة ولو لحظة فاته الحج ،التمكن من الوقوف بارفة
ثووم  ،وأنووز  لمزدلفووة إلووى منووى ،وأمكووم فياووا موودة يسوويرة ،وعلووى عرفووة علووى طووو  ،أسوورع بالسوويارة :طلوووع الفجوور قووا 
ال شويييش أو مسكوه تفت ،بنشرت السيارة  ،قبول أن يودخل عرفوةفطلوع عليوه الفجور  ،عوائق عاقوهشويي، وعاقوه  ،وا 

إن أدركووت الحووج فباووا  :طيووب إن اشووترط قووا  ،لكوون موواذا يصوونع؟ يتحلوول باموورة ؛فاتووه الحووج ؟مثوول هووذا موواذا يصوونع
ال فمحلووي ،ونامووة طيووب  ،لكوون موون لووم يشووترط يتحلوول باموورة ؛هووذا يتحلوول مووا عليووه شوويي ،هووذا مووا عليووه شوويي ،وا 

ون اإلحصوار هوو الوذا فيجالو ،ويفرقون بين الحصر واإلحصار ،ويختل  أهل الالم ،منع ،اإلحصار أصله المنع
اإلحصووار هووو الووذا يكووون بموواذا؟ بووالمرض والخوووف  ،الحصوور يكووون بووالمرض والاجووز والخوووف ،يكووون بووالمرض

ن كان المنع بسبب الادو قيل له ،ونحوهما ِإْن ُأْحِصاْرُتْم َفَماا اْسَتْيَساَر }َفا: -جول وعوال-اآلن في قوله  ،حصر :وا 
 ؟ إيشأحصرتم نز  بشأن  ؟هذا متى نز  [( سورة البقرة191)] ِمَن اْلَهْدِا{

 ل.يطالب: الحدنب
ال عوودو؟ عوودو ،إحصووار :واآلن أحصوور مصوودره ،أحصوورتم ،الحديبيووة إذًا  ،ومووناام يوووم الحديبيووة بسووبب موورض وا 

أا سوبب إلحصوار كلوه المنوع بوأن الحصور وا :جموع مون أهول الالومولوذا قوا   ،بسبب الاودو أيضواً اإلحصار يكون 
ال ا  و  ،ال عنوودنا كووذاا  و  ،ارجووع عنوودنا مناسووبة :يتصوول عليووه ويقووا  لووه ،مووا هووو بووأدنى سووبب ،لكنووه سووبب يمنووع ؛كووان

كمووا سويأتي موون  ،هووذا يكوون بوالمرض ،سوبب يمناوه موون أداي نسوكهبود أن يكووون ال  ،، ال..الوا   ،يتووزوج بويأخووك ي
 ويكون بالادو الذا ال يمكنه من دخو  المشاعر. ،جكسر أو عر 

وجووامع  ،فحلووق رأسووه -صوولى هللا عليووه وسوولم-قوود أحصوور رسووو  هللا " :قووا  -رضووي هللا عنامووا-عوون ابوون عبووا  
 ."ًا قابالً عام، حتى اعتمر ونحر هديه ،نسايه

 طالب:........



صوولى هللا -قوود أحصوور رسووو  هللا " :ا قوو -رضووي هللا عنامووا-عوون ابوون عبووا   :-رحمووه هللا تاووالى-يقووو  المللوو  
الحديبيوة قريبوة علوى  ،لما أراد أن ياتمر في السنة السادسة في الحديبية حصره الادو ،حصره الادو "-عليه وسلم

ناوم  ،الشميسوي :لوه ما فوي مكوان يقوا  من إا شيي؟؟ إيشويسموناا اآلن هي قريبة من  ،الحد بين الحل والحرم
وأس   ،-عليه الصالة والسالم-ف ضب النبي  ،تحللوا ترددوا :أسه لما قا  ألصحابهفحلق ر  ،قريبة من الشميسي

لموا حلوق شواره عرفووا  ،أم سلمة أن يحلق شوارهفأشارت إليه  ،-عليه الصالة والسالم-ألنام ترددوا في قبو  أمره 
فلمووا  ،مووا أرادوا مون الامورةلموواذا؟ رجواي أن يوتم لاوم  ،فاوم توورددوا فوي قبوو  األمور فووي بدايوة األمور ،أن المسوألة جود

 ،وباذا يتبين أن االقتداي بالفال أقوى من االقتداي بالقو  ،ونحر هديه انتاى ،-عليه الصالة والسالم-حلق رأسه 
بول  ،ثوم يطلوب مون النوا  أن يقتودوا بوه ،هوذا األمورهوو  ، ال يخال ن يمتثل أمره يكون قدوةولذ إذا أراد المسئو  أ

ويصوبروا  ،وأن يحتسوبوا ،إذا طلب من النا  أن يبذلوا في الامل ،من النا  أن يتبرعوا إذا طلب ،عليه أن يبادر
 ،لكن ما يحزم نفسوه ؛ألن باض النا  عنده استاداد يحزم غيره ؛يكون أو  من يحضر هو ،ال بد أن يكون قدوة

 ،اقتودى ،د فوي عملوهجوا ،موا رأوا عنوده شويي مون التسواهل ،فنذا كان قدوة أو  من يحضور هوو ،يطاع أمرههذا ما 
فكوادوا أن يقتتلووا علوى  ،ونحور هديوه رأسوه، حلوق شوار -عليوه الصوالة والسوالم-فوالنبي  ،استطاع أن يحوزم النوا 

ثووم باوود ذلووك اعتموور عامووًا  ،ونحوور هديووه ،وجووامع نسووايه ،حلووق رأسووه ،-عليووه الصووالة والسووالم-اقتووداي بووه  ،الحلووق
 ،الامورةهل هي قضواي لاوذه  ،اعتمر عامًا قابالً  ،-لصالة والسالمعليه ا-وعمرة الحديبية حسبت من عمره  ،قابالً 

لكوون لووو احتاجووت هووذه الاموورة إلووى قضوواي تحسووب عموورة؟  ؛يسووموناا عموورة القضوواي ؟أو عموورة مسووتقلة منشووأة جديوودة
ال موا حسوبت؟ حسوبت  ونوز  فياووا  ،-عليوه الصوالة والسوالم-مون عمووره الامورة األولوى التوي حبسووا عناوا حسووبت وا 

عليوه -أو هوي عمورة ثانيوة حسوبت لوه  ،فاول عمورة القضواي ألن الامورة األولوى الغيوة لوم تحسوبناوم،  ،فوتحسورة ال
إلى أن المحصر هول يلزموه  ؟ما الذا يدعونا إلى مثل هذا الكالم ،هي عمرة ثانية ؟ولمن ماه ،-الصالة والسالم

 ،نوأتي إلوى الاودا [( سورة البقرة191)] ْيَسَر ِمَن اْلَهْدِا{}َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَ أن يأتي ببد  أو ال يلزمه؟ ما يلزمه 
ال لي  بواجوب؟   :يانوي هول نقوو  [( سوورة البقورة191)] }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِماَن اْلَهاْدِا{هل الادا واجب وا 

ااْن َأيذااام  ُأَمااَر{ }َوَماان َكاااَن َمِر ًضااا َأْو َىَلااا َسااَار   :كمووا قلنوا ،فالواجوب مووا استيسور موون الاودا ( سووورة 181)] َفِعادذ   مِا
هي تاود  ،إنما تاود إلى نوعه ،ما استيسر هذه ال تاود إلى أصل الادا ،ياني فالواجب عدة من أيام أخر [البقرة

ما عنودك عنودك بقورة اذبوح  ،اذبح بدنةياني أنت مخير إن كان عندك بدنة  ،ما استيسر هذه تاود إلى نوع الادا
أبودًا ال  :ومونام مون يقوو  ،مون أهول الالوم مون يورى لوزوم الاودا للمحصور ،استيسر لك إال شواة اذبوح شواة ما ،بقرة

بالنسوووبة للقضووواي هووول األلووو   :أوالً  ،وا بسوووباين بدنوووة مووون المدينوووة، الصوووحابة جوووال إال إذا ألوووزم....يلوووزم وال شووويي 
وال  ،موا يلوزم ؟تمكنوا من أداي عمرة القضواي عام الحديبية كلام -عليه الصالة والسالم-واربامائة الذين مع النبي 

عليوه الصوالة -للشوروط التوي بينوه لكون هوذا تنفيوذ  ؛أمورهم بوذلك -عليوه الصوالة والسوالم-على أن النبوي فيما يد  
واشترك كل سباة فوي  ،وهم أل  وأربامائة ،بسباين بدنةهم جالوا  ،ما استيسر من الادا ،وبين قريش -والسالم

هوذا  ،تسوامائةيانوي بواقي أكثور مون  ،أربامائة وتسواين ؟ما يكفيام سباين، سباين في سباة ؟ينبدنة تكفيام سبا
أرادوا الخيور ولوم يتمكنووا  ،واتقووا هللا موا اسوتطاعوا ،أحصورهم عودو ،شوييأنوه لوي  علويام  :يقو  باوض أهول الالوم



هووذا  [( سوورة البقورة191)] ُأْحِصاْرُتْم{}َفاِإْن لكوون لفو  اآليوة  ؛وال علويام هودا ،ال علويام قضواي ،موا علويام شويي ،منوه
 يتحلل بادا. ،أن عليه دمولذا الجماور على  [( سورة البقرة191)] }َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِا{شرط 

 طالب:........
إذا كان عليه  ،إذا كان عليه حجة اإلسالم ال بد أن يأتي باا ،عليهما يسق ، يبقى كل شيي على ما هو  ،ال ،ال
 ،ثووم أحصوور مووا عليووه إال أن يتحلوول بوودم ،مووا إذا أحوورم بحووج نفوول أو عموورة نفوولأ ،اموورة الواجبووة ال بوود أن يووأتي باوواال

 ؛القو  بالخصوصية ال وجوه لوه ،لكن ال وجه له ؛-عليه الصالة والسالم-منام من يرى أن اإلحصار خا  به 
 ،إن كانوت هوي المستيسورة لوه ،جزيوه شواةوأنوه ي ،ألن األصل االقتداي، على كل حا  الجماور على وجوب الادا

وموا جووالوا بووه موون الاوودا  ،وموون تأموول الواقاوة التووي حصوولت لاووم ،وال هوودا ،واإلموام مالووك يوورى أنووه ال شويي عليووه
أمورهم أن يبحثووا  -عليوه الصوالة والسوالم-ما حف  أن النبي و  ،رأى أن الادا الذا ماام ال يفي بالادد ،وعددهم

 :موونام موون أخووذ موون قولووه ،لكوون اآليووة كالصووريحة فووي لووزوم الاوودا ؛عوورف أناووم أيضوواً مووا  ..،أو أموورهم ،عوون هوودا
يود  علوى  ،ومن تسميتام الامورة التوي تلياوا بامورة القضواي أنوه يود  علوى وجووب القضواي "حتى اعتمر عامًا قابالً "

يانوي  ،ذه الامورةأدى هوالوذين كوانوا ماوه فوي الحديبيوة كلاوم لكون موا عورف أن األلو  واألربامائوة  ؛إيجاب القضواي
تيانووه ببوودلاا ،-عليووه الصووالة والسووالم-تسووميتاا القضوواي والقضووية موون مقاضوواة قووريش فووي صوودهم النبووي أصوواًل   ،وا 

وال  ،واجبوةاليود  علوى أنوه يلزموه عمورة ثانيوة إال إذا كوان عليوه عمورة اإلسوالم ال يوجود موا ، فوومثله ما فوي الحوديم
 وأما الادا فالمتجه وجوبه. ،حجة اإلسالم يهيأتي بحج صد عنه إال أن تكون عل يلزمه أن

 طالب:........
 .، نامما عليه شيي
 طالب:........

ال ال ،ارجع :مناوه قالوا لهياني أحرم بالحج    ؟هذا إحصار وا 
 طالب:........

 .-إن شاي هللا-لو اشترط نفاه  ،مثل هذا لو اشترط
 طالب:........

نذا رأى اإلمووام باالتفووا  مووع أهوول الالووم أن هووذا الزحووام ال يحلووه إال علووى كوول حووا  الحووج مطلوووب فرضووه ونفلووه، فوو
فووالحج فرضووه  ،حيلووة وموون غيوور كووذبلكوون إن حصوول لإلنسووان أن يحووج موون غيوور  ؛فالالموواي يفتووون باووذا ،التحديوود

  .ونفله مطلوب
الحنفيوة  ،نام ؟حرمالال ا  حل و ال محله،النحر في الحديبية هل كان في الحل أو في الحرم؟ ياني حتى يبلف الادا 

: -جول وعوال-لكون ظواهر قولوه  ؛إنموا نحور فوي الحورم -عليوه الصوالة والسوالم-وأن النبوي  ،يرون أن محله الحورم
ال ، و نحور فوي الحولظواهره أنوه  ،ياني ممنوع من أن يبلف محلوه [( سورة الفتح71)] }َواْلَهْدَا َمْعُكوًفا َأن َنْبُلَغ َمِحلذُ {
الحورم فضواًل عون إلوى هوو بنفسوه موا يتيسور لوه يوروح  ،ينحور فوي الحورم لشوق عليوه شك أنه لو كل  المحصر بأن

لكون إن كوان يسوتطيع أن  ؛يحول فوي حول أو حورمولذا الجماور على أن المحصر له أن يذبح هديه حيوم  ،الادا
ن لم يستطع  ،لحرماثه إلى الباض الالماي فيبوهذا قو  وس   ،يبام به إلى الحرم  حصر.أذبحه حيم يفوا 



ىلا ضباىل بنات الزبنار بان ىباد  -صلا هللا ىلي  وسلم-دم  النبي   :قالت -رضي هللا ىنها-وىن ىائوشل 
صاالا هللا ىلياا  -فقااال النبااي  ،وأنااا وشاااكيل ،يااا رسااول هللا إن أر ااد الحااج :فقالاات -رضااي هللا ىنهااا-المطلااب 

 .[متفق عليه] أن محلي حنث حبستني(( :حري واوشترطي)) :-وسلم
 -صولى هللا عليوه وسولم-دخول النبوي " :قالوت -رضوي هللا عناوا-وعون عائشوة  :-رحموه هللا تاوالى-يقوو  المللو  

يوا رسوو  " :دخول علياوا فقالوت -عليوه الصوالة والسوالم-ابنة عوم النبوي على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
 ،أداي الحوج الووذا أرادتووهوتخشووى أن يوزداد الموورض فووال توتمكن موون  ،يانووي مريضوة "وأنوا شوواكية ،هللا إن أريود الحووج

هووذا  :أوالً  ،هووذا االشووتراط ((أن محلووي حيووم حبسووتني :حجووي واشووترطي)) :-عليووه الصووالة والسووالم-فقووا  النبووي 
وال فووي كتوواب  ،ال فووي كتوواب الحووجمووا خرجووه  ،فووي أا كتوواب؟ فووي كتوواب النكوواحالحووديم خرجووه اإلمووام البخووارا 

مووولى وهووي المقووداد  ،بوواب األكفوواي فووي الوودين ،المقووداد ألن ضووباعة هووذه كانووت تحووت ؛اإلحصووار فووي كتوواب النكوواح
الوذين يحققوون الكتوب أن الحوديم ال  ،ولوذا جوزم باوض المحققوين ،-عليه الصالة والسالم-بنت عم النبي  ،قرشية

أريود  :تقوو  ؟أيون سويذهب بوه البخوارا إذا موا وجود فوي كتواب الحوج بكاملوه ،موا خرجوه البخوارا  ،يوجد في البخارا 
  .إنما خرجه في النكاح ،والبخارا ما خرجه في الحج ،اكيةالحج وأنا ش

يوا رسوو  هللا إنوي  :فقالوت ،على ضباعة بنت الزبيور بون عبود المطلوب -صلى هللا عليه وسلم-دخل النبي " :يقو 
فونذا  ((أن محلوي حيوم حبسوتني :حجوي واشوترطي)) :-عليه الصالة والسالم-فقا  النبي  ،وأنا شاكية ،أريد الحج
 ؟ينفوع ثوم إذا حصول لوه موا حصول ؟كول ماتمور يشوترط ؟مطلقًا كل حاج يشوترط ،الحاج نفاه هذا االشتراطاشترط 

أو غلوب علوى ظنوه أنوه  ،بوادر خوف من عودو أو شوباه ،بوادر مرض ؟أو ال يشترط إال من ظارت عليه البوادر
مونام  ،أو ما أشبه ذلوك عوادة ،ورةلنزو  دغلب على المرأة أناا لن تتمكن من أداي الامرة  ،وال يتمكن ،ال يستطيع
ويخواف أنوه يوزداد عليوه المورض فوال يوتمكن  ،شواكي ،مون كانوت حالوه مثول حوا  ضوباعةاالشتراط ينفع  :من يقو 
 هواغير  ، ال ينفوعأنوه خوا  بضوباعة :ومونام مون قوا  ،ينفاوه مطلقواً  :ومنام من يقو  ،ومن عداه ال ينفاه ،فينفاه

مون أداي حجوه أو عمرتوه ثوم فالوذا ي لوب علوى ظنوه أنوه ال يوتمكن  ،ى دليوللكن الخصوصوية تحتواج إلو ؛االشتراط
وظوواهر هووذا  ،ألنووه ال ياوورف االشووتراط إال فووي هووذا الحووديم ؛ويبقووى موون عووداهم علووى األصوول ،اشووترط نفاووه ذلووك

، أنووه ال شويي عليووه البتووة ،مووا ياوقوهثووم حصوول لوه  ،ظاووور األموارات والاالمووات كضوباعةلالحوديم أن موون اشوترط 
 ما عليه شيي. ،ويرجع هثيابيلب   خال 

 الب:.......ط
 .المام أنه اشترط
 طالب:.......
  ؟اشترط هو

 طالب:.......
ال ما فيه ي هوذا الوهوذا يوأتي فوي الحوديم  ،سور أو عورج كموا هنواك ،ياني تقصود أنوه حصور بمورض ؟وفيه بوادر وا 

 .سم ،مانا



 :-صلا هللا ىلي  وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا ىن -وىن ىكرمل ىن الحراج بن ىمرو األنصارا 
فساللت ابان ىبااس وأباا إر ار  ىان فلاك   :قاال ىكرمال ((وىليا  الحاج مان قابا  ،من كسر أو ىارج فقاد حا ))

 .[رواه الخمسة وحسنه الترمذا]  صدق :فقاال
 ،اض الالموايلوبفيوه كوالم  ،أصوله مون البربور "وعون عكرموة موولى ابون عبوا " :-رحموه هللا تاوالى-يقو  المللو  

  .ولذا خرج له اإلمام البخارا  ،لكن الذا حققه الذهبي وابن حجر برايته من هذا القو  ؛وأنه يرى رأا الخوارج
 عكرموووووووووة اً جاجوووووووووففوووووووووي البخوووووووووارا احت

 

 مووووووووع ابوووووووون موووووووورزو  وغيوووووووور ترجمووووووووة 
 

 ،ديثينال يووروا إال حوو ،مقوولصوحابي  ،عوون الحجواج بوون عموورو األنصووارا  ،لكنوه لووم يثبووت ؛ض لووه بووالجرحاوور  هوو تُ 
 ((من كسر)) :-صلى هللا عليه وسلم-قا  رسو  هللا  :قا  -رضي هللا تاالى عنه-وغيره كما قا  ابن عبد البر 

وقول  ،يانوي حصوره المورض ((وعليوه حوج مون قابول ،من كسر أو عرج فقود حول)) ،م ير الصي ة ،مبني المجاو 
 ،فقوود حوول)) :يقووو  ،إلووى أن انتاووى الحووج سوويارته فووده  إنسووان فووأودع السووجنبداخوول  ،مثوول هووذا فوويمن لووم يووتمكن

 ،الحديم حسنه الترمذا "صد " :هريرة عن ذلك فقاال فسألت ابن عبا  وأبا" :قا  عكرمة ((وعليه حج من قابل
تتبوواين فووي  ،ونسووخ الترمووذا موون القوودم ،يانووي فووي باووض النسووخ ،حووديم حسوون صووحيح :وفووي باووض النسووخ قووا 

تجوود عنوود ألنووك  ؛فووي مقابلووة نسووخه األصوولية ،توواب بحاجووة إلووى عنايووة تامووةولووذا الك ا،تتبوواين فووي أحكاماوو ا،أحكاماوو
وذاك  ،حسون غريوب :قوا  الترموذا :هوذا يقوو  ،صوححه :وهوذا يقوو  ،حسونه :هوذا يقوو  ،المتقدمين من أهل الالوم

فوونذا أصويب بمثول مووا  ،غيور موا مانوالكون الحوديم لوه طوور   ؛وسووببه تبواين النسوخ مون القوودم ،حسون صوحيح :يقوو 
بحيوم ال يسوتطيع مون أداي  ،أو فوي غيرهوا مون مواضوع بدنوه ،وأصيب بكسر في رجله ،وقع فانكسرت رجله ،ذكر
فووي اإلحصووار السووابق هوول توورجح أنووه  ((وعليووه الحووج موون قابوول ،فقوود حوول)) :ألنووه يقووو  ؛فننووه يصووير حووالالً  ،نسووكه

وهنوا  ،حديبيوة بودون قضوايحصور الفوي كموا  ،حصر الادو فيياني  ؟أو بحج بد  عما أحرم به ،يأتي بامرة بد 
أنوه  :أو نقوو  ؟أن هناك فر  بين المرض وبين الادو كما قا  باضام :فال نقو  ((وعليه حج من قابل)) :يقو 

ثوم منوع  ،-جول وعوال-وقاصدًا رضا هللا  ،جاي ناويًا النسك ،واتقى هللا ما استطاع ،إذا منع بمانع ال مدخل له فيه
فقوود )) :وحووديم البوواب يقووو  ،كمووا لووو حصوور باوودو ،يحوول ،  نفسووًا إال وسوواااال يكلوو -جوول وعووال-وهللا  ،موون ذلووك

الحوديم السوابق  ،يانوي فوي قوتوه ،هوذا الحوديم بمثابوة الحوديم السوابقياني لو كان  ((وعليه الحج من قابل ،حل
ن سومى أهول الالوم الامورة التوي تلياوا عمورة  ،أن ياتمور أو يحوج مون قابولما فيه ما يد  علوى أنوه يلوزم   ،القضوايوا 

 ،ال يلزمووه قضووايفموون حصوور بالاوودو  ،هنوواك فوور  بووين أن يحصوور باوودو وبوين أن يحصوور بموورض :لكون هوول نقووو 
يوتمكن موون أن  ،ألن المووريض يوتمكن مون الوصوو  إلووى المشواعر ؟ومون حصور بوالمرض يلزمووه أن يحوج مون قابول

اد أن يتحلووول المحصوووور فووونن أر  ،بخوووالف المحصوووور باووودو ال يوووتمكن ،ثوووم يتحلووول بامووورة ،يمكوووم للاوووالج فوووي مكوووة
ن أراد أن يبقى على إحرامه حتى يشوفى ،فنذا عوفي أتى بنسك آخر كما هو مقتضى هذا الحديم ،بمرض ثوم  ،وا 

اليُ  ،كمووا أنووه يمكوون أن يحووج أو ياتموور بووأا طريقووة كانووت ،فاووو مخيوور ،يووأتي بمووا شوورع فيووه ، لووي  مثوول ..حموول وا 
والمورض  ،ال يمكنك من الوصو  إلى تلك األمواكن ،يصدألن الادو  ؛الحصر بالمرض ال يساوا الحصر بالادو

ولوذا باوض أهول  ،ياني اآللة التي تايودك إلوى بلودك هوي اآللوة التوي توصولك إلوى تلوك المشواعر ،يتصور الوصو 
ن و علوى كول حوا  الحوديم  ،وبوين موا كوان بمورض ،يفور  بوين موا كوان باودو ،الالم يفر  بين اإلحصار والحصر ا 



 ؛الشوارح طانوه فوي عكرمووة ،يقووو  الشوارح ،باضوام يضوا  هوذا الحوديم :أقووو  ،يضوافهباضوام  ،كوان فيوه كوالم
 فاكرمة مبرأ مما نسب إليه من رأا الخوارج. ،لكن ال وجه له

  .-رضي هللا ىن - :لهفا قالأطالب: 
 أي ؟

 تعود إلا ىكرمل أم ىلا الحراج؟ في سياق الحدنث   ىن طالب:  و 
 صحابي الحجاج  ،الحجاجال، 

  ؟وىكرمل طالب:
 كالم أحد. هبل فيما قُ لو كان صحابي عكرمة تاباي، تاباي، ال، ال، 
 ،وأربامائوةبالحديبيوة كوانوا ألفوًا  -صلى هللا عليه وسلم-الحديم التاسع أن الذين صدروا مع رسو  هللا  :هنا يقو 

  ولم يأمر النا  بالقضاي. ،والذين اعتمروا ماه في عمرة القضاي كانوا نفرًا يسيراً 
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